Мнения на участници във форума през 2015 г.
Винаги, когато тръгвам на такива конференции, се питам
„Защо?“ „Заслужава ли си?“ „За кого го правя?“ Да видиш
на едно място учители, които въпреки условията , в които
са принудени да работят, не само го правят, а го правят по
най-невероятен начин, е магия! Заради това съм там! Заради
колегите, които не се оплакват, а търсят начини, дават всичко
от себе си, за да предложат най-доброто на своите ученици.
Хора, които са готови да споделят с теб и мен, всичко, което
са научили, знаят и могат! Радвам се, че ги има и аз с тях!
Гюлкибар Аптула
ОУ „Д-р П. Берон“,гр. Момчилград
Да дишаш с дъха на бъдещето….още днес, да се самоусетиш
и самоопределиш като значим в групата на летящите, да си
творецът, създателят, извайващият новия лик на образованието,
което нашите деца заслужават, и да осъзнаеш, че си на една и
съща духовна честота с толкова много хора – несравнима
привилегия! Това ми дава конференцията в Перник.
Розалина Паскалева
СОУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора
Защо участвам в конференции?
Една от най-големите ползи на провежданите конференции е
срещата с вдъхновяващи учители, за които работата е мисия и
призвание. Представят се иновативни инструменти и методи за
преподаване, които правят обучението интересно и ефективно,
помагат на учителите да бъдат в крак с новостите в образованието.
Геновева Йотова
ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“, Ботевград
Благодаря на домакините за невероятната задушевна атмосфера,
съпътстваща двудневното събитие, за топлото им гостоприемство
и перфектна организация, с което го превърнаха за всички
нас в едно наистина вълнуващо преживяване. До нови срещи,
приятели! За мен беше истинско удоволствие да се уча от вас и с вас!
Росица Минева
Пето ОУ “Митьо Станев”, Стара Загора
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ПРОГРАМА
Уважаема/и.......................................................................

От името на организаторите имам удоволствието
да Ви поканя на ІІІ Национална конференция
„Образованието в света на технологиите”, която
ще се проведе на 14 - 15 април 2016 година в гр.
Перник, Дворец на културата, Конферентна зала.
За трета поредна година ОУ ”Св. Ив.
Рилски” организира събитието
като платформа
за възможностите, дадени от информационните
технологии за качеството на образователния процес.
Акцент
на
форума
е
внедряването
на
информационните
технологии
в
образователния
процес,
стратегията
за
е-образование
и
представяне
на
различната
класна
стая.
В двудневната програма участие ще вземат лектори
с доказан опит и практика в областта на информационните
технологии в училище, учители новатори и експерти.
Ще се радвам да бъдете гост на форума!

С уважение :
Б. Свиленов
Директор на ОУ ”Св. Ив. Рилски”- гр. Перник
Председател на Организационния комитет

14 АПРИЛ 2016 г.

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 10:15 ч. Откриване и приветствие към участниците
10:15 – 11:00 ч. Е-образование. План за реализация на Стратегията за ефективно
внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.) Фаза 1: Е-обучение 2015-2017 г.
11:00 – 11:30 ч.Почивка
11:30 – 12:00 ч. Създаване и използване на дигитални учебни ресурси
12:00 – 13:00 ч. Компютърното моделиране в контекста на Държавните
образователни стандарти. Идеи, принципи, реализация
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка
14:00 – 14:45 ч. Кибертормозът - училищен тормоз чрез средствата на ИКТ. Какво
трябва да знаем?
14:45 – 15:30 ч. Перспективи пред иновациите в образованието през погледа на
Майкрософт
15:30 – 16:00 ч. Почивка
16:00 – 17:00 ч. Съчетаване на дигитални и класически средства в образованието
15 АПРИЛ 2016 г.

09:00 – 09:45 ч. Различната класна стая… не е стая. Учим навсякъде от всякъде
09:45 – 10.30 ч. ИКТ и помощни технологии за деца със СОП
10:30 – 11:00 ч. Добри практики – Деца създават за деца със СОП
11:00 – 11:30 ч. Почивка
11:30 – 12:15 ч. Интерактивният учебник – училищната социална мрежа
12:15 – 13:00 ч. Виртуална конферентна стая в образованието
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка
14:00 – 14:45 ч. От дигиталното поколение към дигиталното образование: методи и
практики за преподаване в света на технологиите
14:45 – 15:30 ч. Иновации, Компетенции, Технологии в образованието на 21 век
15:30 – 16:00 ч. Заключителна част

